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DELEGERINGSREGLER FÖR OMSORGSNÄMNDEN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN
GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2018-02-01

Allmänna frågor om delegerad beslutanderätt

Delegeringsreglerna omfattar ärenden rörande omsorgsnämndens myndighetsutövning mot enskilda, personaladministrativa ärenden där omsorgsnämnden är anställningsmyndighet och arbetsgivare, samt ärenden avseende ekonomi.
Enligt kommunallagens 6 kap. 38 § får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i
dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Delegerad beslutanderätt innebär att beslutanderätten överförs från nämnden till delegat. Delegat kan vara ledamot eller ersättare i nämnden, utskott eller tjänsteman inom förvaltningen. Ett delegationsbeslut har samma
innebörd och rättsverkan som ett beslut fattat av nämnden.
Ett delegationsbeslut kan inte överprövas inom myndigheten men däremot överklagas till högre instans, dvs förvaltningsrätt som första instans såväl när det gäller förvaltningsbesvär som laglighetsprövning.
Delegerad beslutanderätt innebär såväl rätten som skyldigheten att besluta om bifall, delvis bifall eller avslag. Avslag
ska alltid motiveras.
Delegationsbeslut ska anmälas till omsorgsnämnden. Anmälan ska ske skriftligt vid nästkommande sammanträde
antingen genom att protokoll (över utskottsbeslut) lämnas in eller förteckning över fattade beslut inges.
Syftet med delegerad beslutanderätt är att myndigheten ska kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Delegerad beslutanderätt förutsätter styrning i form av mål och riktlinjer, samt möjligheter till kontroll och uppföljning.
Vidaredelegering innebär att förvaltningschef, med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen, har rätt att vidaredelegera
sin beslutanderätt till annan anställd. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen, som i sin tur ska anmäla besluten vidare till omsorgsnämnden.
Nyanställda handläggare får inte fatta beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med stöd av delegering under de tre första månaderna av sin anställning. Myndighetschefen avgör
från fall till fall om undantag härifrån kan göras.

Ersättare vid frånvaro

Om inte annat anges övergår beslutanderätten vid delegatens frånvaro till närmast högre chef. Omsorgschefen ersätts vid frånvaro av ställföreträdande omsorgschef. Myndighetschefen ersätts vid frånvaro av biträdande myndighetschef. Omsorgsnämndens ordförande ersätts vid frånvaro i första hand av 1:e vice ordföranden och i andra
hand av 2:e vice ordföranden.

Förkortningar
AB
FB
FL
HSL
JK
JO
KL
LAS
LOV
LSS
OSL
PAN-avtal
SFB
SKL
SoF
SoL
HSLF-FS

TF
FC
MAS
VC
VC FSS
AC
MC
EC
ON
ON au

Allmänna bestämmelser
Föräldrabalken (1949:381)
Förvaltningslagen (1986:223)
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Justitiekanslern
Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen)
Kommunallagen (2017:725)
Lagen (1982:80) om anställningsskydd
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Lagen (1993:378) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare
Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Sveriges kommuner och landsting
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Gemensamma författningssamlingen avseende
hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel,
folkhälsa mm
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Förvaltningschef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Verksamhetschef
Verksamhetschef Funktionsnedsättning Stöd och service
Avdelningschef
Myndighetschef
Enhetschef
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

1

Ärenden enligt Socialtjänstlagen SoL
Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 § SoL

Handläggare

Ej tillåtet

1.2

Beslut om att inte inleda utredning

11 kap 1 § SoL

Handläggare

Ej tillåtet

1.3

Beslut om att inledd utredning ska läggas ned

11 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

1.4

Beslut om framställning av överflyttning av
ärende till annan kommun

2 a kap. 1012 §§ SoL

MC

Ej tillåtet

1.5

Beslut om att mottaga ärende från annan kommun
Beslut om bistånd i form av hemtjänst

2 a kap. 1012 §§ SoL

MC

Ej tillåtet

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

1.7

Beslut om bistånd i form av särskilt boende för
service och omvårdnad för äldre.

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

1.7.1

Beslut om bistånd i form av särskilt boende för
service och omvårdnad för äldre med rätt att få
sammanbo med make/sambo

4 kap. 1 §
och
4 kap. 1 c §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.8

Beslut om bistånd i form av bostad med särskild
service för funktionshindrade

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.9

Beslut med anledning av ansökan om insatser
från person bosatt i annan kommun

2 a kap. 8 §
1 SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Överklagas genom förvaltningsbesvär. Om bifall ges
till förhands-besked prövas
biståndet enligt 4 kap. 1 §
SoL.

1.10

Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse

4 kap. 1 §
SoL

1.1

1.6

- överstigande tre veckor i varje enskilt ärende,
dock ej inom socialpsykiatri eller i ärenden som
avser väntan på verkställande av beslut om särskilt boende.
A - alla ärenden då insatsen understiger tre
veckor
B - inom socialpsykiatri oavsett tidslängd
C - då insatsen beviljas i avvaktan på ledig plats
i särskilt boende, oavsett tidslängd
1.11

1.12

Beslut om bistånd i form av avlösning/växelvård
- avlösning överstigande 20 timmar per månad i
varje enskilt ärende
- avlösning/växelvård i övriga fall

4 kap. 1 §
SoL

Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet för dementa

4 kap. 1 §
SoL

Biträdande
MC

Ej tillåten

Handläggare

Ej tillåten

Handläggare
Handläggare

Ej tillåten
Ej tillåten

Biträdande
MC
Handläggare

Ej tilltåten
Ej tillåten

Handläggare

Ej tillåten

Ställningstagandet att inte
inleda en utredning ska antecknas på den inkomna anmälan eller på annan handling som initierat förhandsbedömningen.
Ansökan återkallas, den enskilde har avlidit eller saken
har förlorat aktualitet på annat sätt.

Överklagas genom
förvaltningsbesvär. Hälsooch sjukvårdsinsatser är inte
överklagbara.
Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

C - Vid förlängning av tidigare beslut ska dialog ske
med boendesamordnare.

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

1.13

Beslut om bistånd i form av ledsagarservice

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.14

Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade.

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.15

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/
-familj

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.16

Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning
till kontaktperson/-familj
EC
ON au

Ej tillåtet
Ej tillåtet

-

enligt kommunens riktlinjer
utöver kommunens riktlinjer

1.17

Beslut om avgift för hemtjänst, dagverksamhet,
bostad i särskilt boende, avgift för hemsjukvård
samt beviljade av matsubvention i ordinärt
boende, allt enligt taxa och tillämpningsföreskrifter.

8 kap. 4-9
§§ SoL,
17 kap. 8 §
HSL,
4 kap. 1 §
SoL

Assistent

Ej tillåtet

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.18

Beslut om jämkning av boendekostnad i samband med flyttning till särskilt boende, enligt
taxa och tillämpningsföreskrifter

2 kap. 6 §
lagen

Assistent

Ej tillåtet

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.19

Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare

5 kap. 3 §
SoF

Handläggare/
EC

Tillåtet

1.20

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger.
Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet för funktionsnedsatta

5 kap. 3 §
SoF

Handläggare/
EC

Tillåtet

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.22

Beslut om bistånd i form av vård
(placering/omplacering) i familjehem för vuxna

4 kap. 1 §
SoL

Biträdande
MC

Ej tillåtet

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.23

Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning
till familjehem
EC
ON au

Ej tillåtet
Ej tillåtet

2 a kap. 2 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Hässleholm=
vistelsekommun

2 a kap. 4 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
överklagas genom
förvaltningsbesvär.

1.21

1.24

1.25

( 2009:47 )
om vissa
kommunala
befogenheter

enligt SKL:s rekommendationer
utöver SKL:s rekommendationer

Beslut om att utreda behov av insatser i akuta
situationer, om det står klart att annan kommun
än vistelsekommunen ansvarar för stöd och
hjälp åt enskild.
Beslut om att bevilja bistånd i form av stöd och
hjälp till enskild som till följd av beslut av Hässleholms kommun vistas i en annan kommun i
1. familjehem enligt 9 § 8 LSS,
2. boende för service och omvårdnad för
äldre människor enligt 5 kap. 5 § 2 st. eller

Nr

1.26

Ärendetyp

7 kap. 1 § 1 st. 2 SoL,
3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7
§ 3 st. eller 7 kap. 1 § 1 st. 2 SoL, eller
4. bostad med särskild service eller annan
särskilt anpassad bostad enligt 9 § 8 eller
9 § 9 LSS
Beslut, när en enskild avser att vistas en kortare
tid, dvs upp till sex månader, i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av
hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig
sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, om
att på bosättningskommunens begäran

Lagrum

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

2 a kap. 6 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Hässleholm =
vistelsekommun

2 a kap. 6 §
SoL

Handläggare

Ej tillåtet

Hässleholm =
bosättningskommun

2 a kap. 7 §
SoL

AC

Ej tillåtet

Hässleholm =
bosättningskommun.

1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,
2. verkställa bosättningskommunens beslut
1.27

Beslut, när en enskild avser att vistas en kortare
tid, dvs upp till sex månader, i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av
hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig
sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, om
att begära att vistelsekommunen ska
1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,
2. verkställa bosättningskommunens beslut

1.28

2

Beslut, när Hässleholms kommun har begärt
verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2 SoL, om att
utbetala ersättning enligt av ON fastställd ersättningsnivå till vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna.

Ärenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta

2.1

Beslut om personkretstillhörighet

1 och 7 §§
LSS

Handläggare

Ej tillåtet

Beslut om personkrets-tillhörighet fattas inte särskilt
utan är del av beslut om insats enligt 9 § LSS. Beslut
om personkretstillhörighet
kan följaktligen inte heller
överklagas särskilt.

2.2

Beslut om biträde av personlig assistent

7 § och 9 §
2 LSS

Handläggare

Ej tillåtet

Avser inte personer vars
funktionshinder inträtt efter
65 års ålder. Överklagas genom förvaltningsbesvär.

2.2.1

Beslut om biträde av personlig assistent för tillfälligt utökat behov vid semester-/rekreationsresor utanför den egna kommunen, när resan
överstiger två övernattningar.

7 § och 9 §
2 LSS

Biträdande
MC

Ej tillåtet

Se punkt 2.2.

2.3

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
för personlig assistans

7 § och 9 §
2 LSS

Handläggare

Ej tillåtet

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

Nr

Ärendetyp

Lagrum

2.3.1

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
för personlig assistans i form av merkostnader i
samband med ordinarie assistents sjukdom

7 § och 9 §
2 LSS

Assistent/
Ekonom

2.4

Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistans vid tillfälligt utökade behov

7 § och 9 §
2 LSS

Handläggare

Ej tillåten

Se punkt 2.2.
Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.5

Beslut om ledsagarservice

7 § och 9 §
3 LSS

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.5.1

Beslut om ledsagarservice för tillfälligt utökat
behov vid semester/-rekreationsresor utanför
den egna kommunen, när resan överstiger två
övernattningar

7 § och 9 §
3 LSS

Biträdande
MC

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.6

Beslut om biträde av kontaktperson

7 § och 9 §
4 LSS

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.7

Beslut om avlösarservice i hemmet

7 § och 9 §
5 LSS

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.8

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7 § och 9 §
6 LSS

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.9

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över
12 år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov

7 § och 9 §
6 LSS

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.10

Beslut om boende (placering/omplacering) i familjehem för barn och ungdomar

7 § och 9 §
8 LSS

ON au

Ej tillåten

Placeringar av barn och ungdomar är så pass ingripande
åtgärder att de bör beslutas
av utskott.Överklagas genom förvaltningsbesvär.

2.11

Beslut om upphörande av boende i familjehem
för barn och ungdomar

7 § och 9 §
8 LSS

Biträdande
MC

Ej tillåten

2.12

Beslut om boende i bostad med särskild service
för barn och ungdomar

7 § och 9 §
8 LSS

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.13

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad
för vuxna.
Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig
Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till
insatsen.

7 § och 9 §
9 LSS

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

7 § och 9 §
10 LSS

Handläggare

Ej tillåten

11 § LSS

Biträdande
MC

Ej tillåten

Personkrets 1 och 2. Överklagas genom förvaltningsbesvär.
Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.16

Beslut om återbetalning till kommunen (dvs
återkrav) av ekonomiskt stöd som beviljats enligt 9 § 2 LSS

12 § LSS

MC

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.16.1

Beslut om återbetalning till kommunen (dvs
återkrav) av ekonomiskt stöd som beviljats enligt 9 § 2 LSS

12 § LSS

AC

Ej tillåten

Avser beslut enligt punkt
2.3.1

2.17

Beslut om förhandsbesked om rätt till insatser
enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen
Beslut om förhandsbesked om rätt till insatser
enligt LSS för person som redan är bosatt i
kommunen, om en annan kommun enligt 16 c

16 § 2 st.
LSS

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

16 § 3 st.
LSS

Handläggare

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2.14
2.15

2.18

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

16 § 4 st.
LSS

Handläggare

Ej tillåten

Hässleholm =
vistelsekommun

16 a § LSS

Handläggare

Ej tillåten

Hässleholm =
vistelsekommun

eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och
om ansökan avser
1.
2.

2.19

2.20

2.21

insats enligt 9 § 8 eller 9 § 9,
eller andra insatser enligt 9 § och den
enskilde ordnar eget boende
Beslut om att utreda behov av insatser i akuta situationer för enskild under tillfällig vistelse i
Hässleholms kommun
Beslut, när en enskild avser att vistas en kortare
tid, dvs upp till sex månader, i en annan kommun än bosättningskommunen, om att på bosättningskommunens begäran
1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes ansökan om insatser enligt 9 §,
2. verkställa bosättningskommunens beslut
Beslut, när en enskild avser att vistas en kortare
tid, dvs upp till sex månader, i en annan kommun än bosättningskommunen, om att begära
att vistelsekommunen ska

EC
16 a § LSS

Handläggare

Ej tillåten

Hässleholm =
bosättningskommun.

1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes ansökan om insatser enligt 9 §
2.22

Beslut, när Hässleholms kommun har begärt
verkställighet enligt 16 a § 2 LSS, om att utbetala
ersättning enligt av ON fastställd ersättningsnivå
till vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna

16 b § LSS

AC

Ej tillåten

Hässleholm =
bosättningskommun.

2.23

Beslut om att bevilja insatser enligt LSS åt en
person som till följd av beslut av Hässleholms
kommun är beviljad boende
enligt 9 § 8 eller 9 § 9 i en annan kommun än
Hässleholms kommun

16 c § LSS

Handläggare

Ej tillåten

Beslut enligt 7 och 9 §§

Beslut om att bevilja insatser enligt LSS åt en
person som efter beslut av Hässleholms kommun är bosatt i en annan kommun i

16 d § LSS

2.24

1. familjehem eller hem för vård eller boende
enligt 6 kap. SoL,

7 och 9 §§
LSS

LSS överklagas genom
förvaltningsbesvär.
Handläggare

Ej tillåten

7 och 9 §§
LSS

Beslut enligt 7 och 9 §§
LSS överklagas genom
förvaltningsbesvär.

2. boende för service och omvårdnad för äldre
människor enligt 5 kap. 5 § 2 st. eller 7
kap. 1 § 1 st. 2 SoL, eller
3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 §
3 st. eller 7 kap. 1 § 1 st. 2 SoL
2.25

Beslut om att anmäla till försäkringskassa när
någon som har ansökt om biträde av personlig
assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 LSS kan ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. SFB

15 § 8 LSS

Handläggare

Ej tillåten

2.26

Beslut om indragen eller nedsatt ekonomisk ersättning för assistans som beviljats enligt 9 § 2
LSS

9 c § LSS

Biträdande
MC

Ej tillåten

Överklagas genom
förvaltningsbesvär.

Nr

Ärendetyp

2.27

Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift för bostad fritidsverksamhet och/eller kulturella aktiviteter

2.28

Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning
till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj
-

2.29

Lagrum

19 § LSS

enligt kommunens riktlinjer
utöver kommunens riktlinjer

Delegat

Vidaredelegering

VC

Ej tillåten

EC
On au

Ej tillåten
Ej tillåten

EC
On au

Ej tillåten
Ej tillåten

Anmärkning

Att göra hembesök enligt
bestämmelserna i 9 c § LSS
får anses vara en verkställighetsfråga
VC FSS

Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning
till familjehem
-

enligt SKL:s rekommendationer
utöver SKL:s rekommendationer

2.30

Framställan till försäkringskassa om att barnbidrag för barn som genom omsorgsnämndens
försorg placerats i enskilt hem ska uppbäras av
familjehemmet

106 kap. 6 §
SFB
(2010:110)

Biträdande
MC

Ej tillåten

2.31

Underrättelse till försäkringskassa om att barn
med underhållsstöd placerats i familjehem eller
bostad med särskild service för barn och ungdomar respektive återflyttat till förälder

18 kap. 19 §
SFB
(2010:110)

Handläggare

Ej tillåten

2.32

Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är
under 18 år och placerat i annat hem än det egna

20 § LSS och
5 § LSSförordningen
6 kap. 2-4 §§
SoF

Biträdande
MC

Ej tillåten

2.33

Beslut om jämkning eller eftergift av ersättningsskyldighet enligt 20 § LSS

20 § LSS och
5 § LSS-förordningen

MC

Ej tillåten

2.34

Beslut om anmälan till överförmyndaren att en
person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man

15 § 6 LSS

Handläggare/
EC

Tillåten

2.35

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att
behov av förmyndare, förvaltare eller god man
inte längre föreligger

15 § 6 LSS

Handläggare/
EC

Tillåten

2.36

Underrättelse till försäkringskassa när någon
som får assistansersättning enligt 51 kap. SFB
beviljas boende med särskild service eller daglig
verksamhet eller någon annan insats som kan
påverka behovet av personlig assistans

15 § 9 LSS

Handläggare

Tillåten

2.37

Anmälan till försäkringskassa om det finns anledning att anta att assistansersättning enligt 51
kap. SFB används för annat än köp av personlig
assistans eller kostnader för personliga assistenter

15 § 10 LSS

EC/
Handläggare

Tillåten

Beslutet är inte överklagbart.

Nr

Ärendetyp

Lagrum

2.38

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet
med personlig assistans kan ifrågasättas

15 § 11 LSS

4

Ärenden enligt Patientsäkerhetslagen

4.1

Beslut om att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra allvarlig vårdskada samt
att till Socialstyrelsen inge den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 kap. 3 § 1 st. samma
lag

3 kap. 5 §
MAS
patientsäkerhetlagen

Beslut om att till Inspektionen för vård och omsorg snarast anmäla om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och
som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten

3 kap. 7 §
patient-säkerhetslagen

4.3

Upprättande av patientsäkerhetsberättelse

5

3 kap. 10 §
patient-säkerhetslagen
(2010:659)

Ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen

5.1

Beslut om att lämna ut allmän handling till enskild eller annan myndighet

2 kap. 1, 12
och 14 §§
TF

5.2

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande till enskild

2 kap. 1, 2,
12 och 14
§§ TF och
OSL i tilllämpliga delar

FC,
AC/MC/VC/
MAS

5.3

Beslut om sekretesskydd för anmälare

26 kap. 5 §
OSL

FC,
AC/MC/VC/
MAS

6

Överklaganden, yttranden, anmälningar och uppgiftslämnande till domstol,
åklagarmyndighet och andra myndigheter

4.2

6.1

Delegat

MC/VC

Vidaredelegering

Anmärkning

Ej tillåten

VC FSS

Ej tillåten

Vårdgivaren ansvarar för att
Lex Maria-anmälningar görs.
Se HSLF-FS 2017:40 och
HSLF-FS 2017:41

( 2010:659)

MAS

Ej tillåten

MAS

Ej tillåten

( 2010:659 )

Ej tillåten

Beslut om att lämna ut allmän handling fattas av den
som har handlingen i sin
vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska
göra det.

Om det kan antas att fara
uppkommer för anmälaren
eller om någon närstående
till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men
om uppgiften röjs.

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid
allmän domstol eller förvaltningsdomstol

10 kap. 2 §
SoL

FC

Ej tillåten.

6.2

Utseende av ombud att föra nämndens talan

10 kap. 2 §
SoL

FC

Ej tillåten.

6.3

Beslut huruvida omprövning ska ske

27 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Ej tillåten

Nr

Ärendetyp

6.3.1

Beslut huruvida omprövning ska ske. Avser beslut om avgift m.m enl punkter 1.17 och 1.18.

27 § FL

Controller

Ej tillåten

6.3.2

Beslut huruvida omprövning ska ske. Avser beslut enligt punkt 2.3.1.
Omprövning av beslut

27 § FL

Handläggare

Ej tillåten

27 § FL

Delegaten i
ursprungs
beslutet

Ej tillåten

Omprövning av beslut. Avser beslut om avgift
m.m. enl punkter 1.17 och 1.18.
Omprövning av beslut. Avser beslut enligt
punkt 2.3.1.
Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
avvisning av överklagande som kommit in för
sent
Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
avvisning av överklagande som kommit in för
sent. Avser beslut om avgift mm enl punkter
1.17 och 1.18.
Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
avvisning av överklagande som kommit in för
sent. Avser beslut enligt punkt 2.3.1.
Beslut om att avge yttrande, samt beslut om
överklagande och yrkande om inhibition i ärenden enligt SoL och LSS med anledning av överklagande av nämndens beslut när detta beslut
ursprungligen fattats av delegat

27 § FL

Controller

Ej tillåten

27 § FL

Handläggare

Ej tillåten

24 § 1 st. FL

Ej tillåten

24 § 1 st. FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Controller

24 § 1 st FL

Handläggare

Ej tillåten

6 kap. 37 §
och 38 § 3.
KL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Ej tillåten

Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i
ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Se dock nedan p. 6.20.

Controller

Ej tillåten

FC

Tillåten.

Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i
ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Avser beslut om avgift
mm enligt punkter 1.17 och
1.18.
Se punkt 6.6

Ordförande

Ej tillåten

6.4

6.4.1
6.4.2
6.5
6.5.1

6.5.2
6.6

6.6.1

6.7

Beslut om att avge yttrande, samt beslut om
överklagande och yrkande om inhibition, med
anledning av överklagande av nämndens beslut
när detta beslut ursprungligen fattats av delegat

Beslut om att avge yttrande, samt beslut om
överklagande och yrkande om inhibition i ärenden enligt SoL och LSS, där förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta
beslut ursprungligen fattats av delegat

Lagrum

Delegat

Vidaredelegering

Ej tillåten

16 kap. 3 §
SoL
27 § LSS
6 kap. 37 §
och 38 § 3.
KL
16 kap. 3 §
SoL
6 kap. 37 §
och 38 § 3.
KL

Anmärkning

16 kap. 3 §
SoL
27 § LSS

6.8

Beslut om att avge yttrande, samt beslut om
överklagande och yrkande om inhibition i ärenden enligt SoL och LSS, där ursprungsbeslutet
fattats av nämnd eller utskott

6 kap. 39 §
KL
16 kap. 3 §
SoL
27 § LSS

6.9

Yttrande till tingsrätt/överförmyndaren i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare
för någon som har fyllt 16 år

11 kap. 16 §
2 st. FB

Handläggare

Ej tillåten

6.10

Beslut om att ersätta enskild person för sakskada
som förorsakats av fel eller försummelse vid
myndighetsutövning. Beloppsgräns: ett prisbasbelopp

3 kap. 2 §
skadeståndslagen

VC

Ej tillåten

Brådska råder och nämnds/utskottssammanträde kan
ej avvaktas.

Nr

Ärendetyp

6.11

Polisanmälan angående brott mot tjänsteman eller mot den egna verksamheten (avgifter, ersättningar mm)

6.12

På begäran, för särskilt fall, av allmän domstol,
åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller skatteverket lämna uppgift om
huruvida ett barn vistas i ett familjehem

6.13

6.13.1
6.14

6.15

6.16

Vidaredelegering

Anmärkning

Tillåten

12 kap. 10 §
SoL

Handläggare

Ej tillåten

Endast uppgift om person
vistas i familjehem, inte var
någonstans, kan lämnas utan
hinder av sekretess.

Yttrande till tillsynsmyndighet samt, i förekommande fall, utlämnande av begärda handlingar
och annat material som rör den egna verksamheten och lämnande av de upplysningar om
verksamheten som Inspektionen för vård och
omsorg behöver för sin tillsyn
Yttrande till tillsynsmyndighet, JO, JK

13 kap. 1 §
SoL

ON au

Ej tillåten

Yttrande till Inspektionen
för vård och omsorg.

ON au

Ej tillåten

I de fall yttrande ej begärs, lämna över begärda
handlingar och annat material som rör den egna
verksamheten och lämna de upplysningar om
verksamheten som Inspektionen för vård och
omsorg behöver för sin tillsyn
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
om allvarligt missförhållande eller en påtaglig
risk för ett allvarligt missförhållande i kommunens egen verksamhet.
Beslut om att avge yttrande i frågor om särskild
avgift

13 kap. 5 §
SoL
26 c § LSS

Handläggare/
EC/MAS

Ej tillåten

14 kap. 7 §
1 SoL
24 f § 1 LSS

Verksamhetsutvecklare/
MAS

Ej tillåten

16 kap. 6 ae §§ SoL

MC

Ej tillåten

FC

Ej tillåten.

MAS

Ej tillåten

På begäran lämna ut uppgifter ur personregister
till statliga myndigheter i forskningssyfte

6.18

Anmälan om negativa händelser och tillbud med
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

6.20

Delegat

FC

6.17

6.19

Lagrum

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
att ON driver sådan verksamhet som avses i 7
kap. 1 § 1 st. 2-4 SoL, anmälan av sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § 1 st. 2-4 som ON
genom avtal enligt 2 kap. 5 § SoL överlämnat till
enskild att driva, samt anmälan att ON driver sådan verksamhet som avses i 9 § 6-10 LSS
Beslut om att avge yttrande samt beslut om
överklagande och yrkande om inhibition i ärenden om föreläggande enligt 13 kap. 5 och 8 §§
SoL och förbud enligt 13 kap. 9-10 §§ SoL, och
beslut om att avge yttrande samt beslut om
överklagande och yrkande om inhibition i ärenden om föreläggande enligt 26 c och 26 f §§ LSS
och förbud enligt 26 g-i §§ LSS

25 § LSS

28 a-e §§
LSS
12 kap. 6 §
SoL
4 och 10 §§
förordningen
(1993:876)
om medicintekniska
produkter
6 och 10 §§
lagen
(1993:584)
om medicintekniska
produkter
7 kap. 1 § 3
st. SoL

Se SOSFS 2008:1.

VC

Ej tillåten

MC

Tillåten.

23 § 2 st.
LSS

6 kap. 37 §
och 38 § 3.
KL
16 kap. 4 §
SoL
27 § LSS

Anmälan skall göras till Läkemedelsverket och tillverkaren.

Nr

Ärendetyp

Lagrum

6.21

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
att ON bedriver sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som omfattas av Inspektionens för Vård
och Omsorg tillsyn enligt patientsäkerhetslagen
och om sådan verksamhet helt eller till väsentlig
del förändras eller flyttas eller läggs ned

2 kap. 1 §
respektive 2
§ patientsäkerhetslagen

VC

Ej tillåten

6.22

På begäran av smittskyddsläkare lämna denne de
uppgifter som behövs för att denne ska kunna
fullgöra sina skyldigheter enligt nämnda lag.

6 kap. 9 § 1.
p smittskyddslagen

MAS

Tillåten

6.23

På begäran av smittskyddsläkare lämna upplysningar om denne i ett enskilt fall begär det och
behöver det för att kunna fullgöra sina uppgifter
enligt smittskyddslagen
Anmälan till smittskyddsläkare efter underrättelse enligt 6 kap. 11 § smittskyddslagen

6 kap. 10 §
smittskyddslagen

Patient
ansvarig
sjuksköterska

Tillåten

6 kap. 12 §
smittskyddslagen

MAS

6.25

Avvisning av ombud eller biträde

9 § FL

Handläggare

Ej tillåten

6.26

Beslut om att avge yttrande samt beslut om
överklagande och yrkande om inhibition avseende beslut enligt 2 a kap. 11 § SoL av Inspektionen för vård och omsorg om överflyttning av
ärende till omsorgsnämnden i Hässleholms
kommun.

6 kap. 37 §
och 38 §
KL och 16
kap. 3 § SoL

On au

Ej tillåten

6.24

7

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

VC Resurs

Om nämnden fått underrättelse enligt 6 kap. 11 § smittskyddslagen om förhållningsregler som en enskild
ska följa för att förebygga
smittspridning och nämnden
uppmärksammar förhållanden som tyder på att den
smittade inte följer meddelade förhållningsregler, har
nämnden skyldighet att anmäla detta till smittskyddsläkaren.
Visar ett ombud eller biträde
oskicklighet eller oförstånd
eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten avvisa honom som
ombud eller biträde i ärendet. Avvisningsbeslutet
överklagas särskilt och i
samma ordning som det beslut varigenom myndigheten
avgör ärendet.

Personalärenden

7.1

Överenskommelse om anställning vid nyanställning, ändrad tjänst eller motsvarande för chefer
på nivå närmast under förvaltningschef.

7.2

Överenskommelse om anställningsvillkor vid
nyanställning, ändrad tjänst eller motsvarande
för övrig personal

Är endast delegerat till personalchefen, vidardelegering
ej tillåten. Se punkt C 1.3 i
delegeringsregler för kommunstyrelsen.
Budgetansvarig chef

Enligt kommunstyrelsens
delegeringsregler C 1.4 är
delegat FC som har möjlighet att vidaredelegera
I delegeringsregler för kommunstyrelsen anges inte
längre någon högsta lönenivå.
För att säkerställa en god lönepolitik i omsorgsförvaltningen med jämlika löner

Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

finns framtagna löneprinciper som stöd till lönesättande chefer.
7.3

Beslut om ändrad lön utanför löneöversyn

FC

Ej tillåten

7.4

Beslut om anställning av anhörigvårdare enligt
PAN-avtal
Kontroll av registerutdrag, enligt lagen
(1998:620)
om belastningsregister, av personal som utför
vissa insatser enligt 9 § LSS åt barn med funktionshinder

ON au

Ej tillåten

7.5

- inom eget verksamhetsområde
- inom egen enhet

1 § lagen
om registerkontroll av
personal
som utför
vissa insatser åt barn
med funktionshinder
(2010:479)

Ej tillåten

VC

VC FSS

EC

7.6

Beslut om uppsägning av personal pga arbetsbrist

AB och
LAS

FC

Tillåten.

7.7

Beslut om uppsägning av personal pga
personliga skäl

LAS

FC

Tillåten.

7.8

Beslut om rehabiliteringsinsatser
-

Ej tillåten.
EC
VC/AC/MC
FC

inom egen enhet
inom respektive verksamhetsområde
förvaltningsövergripande

7.9

Beslut om tvångsförläggning av semester

Budgetansvarig chef

Ej tillåten

7.10

Beslut om ledighet för att prova annan tjänst

Närmaste chef

Ej tillåten.

7.11

Beslut om annan ledighet, dock ej föräldraledighet, studieledighet, enskild angelägenhet, förtroendeuppdrag e d

Närmaste chef

Ej tillåten.

7.12

Beslut om disciplinpåföljd i form av skriftlig varning

11 § AB

FC,
AC/MC/VC

7.13

Beslut om avstängning

10 § AB

FC

Ej tillåten.

8

Ekonomiärenden

8.1

Fastställande av förfrågningsunderlag, gäller ej
ramavtal
FC

Tillåten

-

intill ett belopp om högst 4 000 000
kr i varje enskilt fall
till högre belopp än 4 000 000 kr i
varje enskilt fall

Enligt kommunstyrelsens
delegeringsregler C 1.8 är
delegat endast FC

On au

Nr

Ärendetyp

8.1.1

Undertecknande av avtal och tilldelningsbeslut,
varor och tjänster, gäller ej ramavtal, hyresavtal
för lokaler eller bostäder åt enskilda

Lagrum

FC

-

8.2

Delegat

intill ett belopp om högst 4 000 000
kr i varje enskilt fall
till högre belopp än 4 000 000 kr i
varje enskilt fall
Ramavtal, upphandling

Vidaredelegering

Anmärkning

Tillåten

ON au
FC

Ej tillåten

8.2.1

Tecknande av avtal, varor och tjänster, avrop
från ramavtal

FC

Tillåten

8.2.2

Tecknande av avtal, varor och tjänster, avrop
från ramavtal

VC, AC, MC

Ej tillåten

8.3

intill ett belopp om högst ett prisbasbelopp
Beslut om handkassa

Ekonom

Ej tillåten

8.4

Beslut om att utse beslutsattestanter

FC

Ej tillåten

8.5

Beslut om att avskriva utestående fordringar
inom ordinärt boende och särskilt boende samt
insatser enligt LSS, intill ett belopp motsvarande
högst ett prisbasbelopp i varje enskilt fall
- i övriga fall

FC

Ej tillåten

8.6

Beslut om att avskriva småbelopp; högst 100
kronor per kvartal och brukare

EC

Ej tillåten

8.7

Beslut om att godkänna/inte godkänna/utesluta
leverantör

LOV

FC

Tillåten

8.8

Beslut att häva eller säga upp kontrakt med
leverantör

LOV

FC

Tillåten

9

Övrigt

9.1

Beslut om förhyrning och uppsägning av lokaler

FC

Ej tillåten

9.2

ON au

Ej tillåten

EC

Ej tillåten

9.4

Beslut om dispens från vissa krav vid uthyrning
av omsorgsförvaltningens samlingslokaler
Beslut om uthyrning och uppsägning av bostäder åt enskilda samt avtalstecknande o dyl i samband därmed
Uttag av loggkontroll

VC HSL

IT-administratör.

Enligt bestämmelserna i
2 kap. 19 § SOSFS 2008:14.

9.5

Granskning av loggkontroll

VC HSL

Enligt bestämmelserna i
2 kap. 19 § SOSFS 2008:14.

9.6

Utdelning av behörighet för inlogg mot NPÖ (
Nationell Patientöversikt)

VC HSL

Vidare
delegering
till FC,
övriga VC,
MC, MAS,
AC, EC.
Vidare
delegering
till FC,
övriga VC,
MC, AC,
EC.

-

9.3

On au

Enligt bestämmelserna i
2 kap. 19 § SOSFS 2008:14.
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